Ringamåla Älgskötselområde

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2015.
Närvarande: Daniel Millbourn, Kjell Berggren, Johan Gyberg, Arne Karlsson, Bengt
Olofsson.
§ 1.

Daniel Millbourn hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Arne Karlsson rapporterade att vi har 22 000 kronor i kassan.

§ 3.

Slänsmåla jaktlag, 1 479 ha, har anmält utträde ur skötselområdet. Skäl till
utträdet har inte angetts. Samtidigt avsade sig Maria Henriksson och Henrik
Henriksson sina suppleantplatser i styrelsen samt Mats Henriksson och Magnus
Gustavsson sina uppdrag i valberedningen.
Johan Gyberg sammanställer arealförändringarna för inrapportering och
omregistrering hos länsstyrelsen.

§ 4.

Resultatet av älgjakten hittills: Fällda djur: 8 tjurar, (varav 1 utdömd av veterinär
och 1 med vikt 88 kg omklassas som kalv), 4 hondjur och 8 kalvar, (inklusive
ovanstående omklassade). För att nå skötselplanen ska ytterligare 4 kalvar fällas.

§ 5.

För säsongen 2015-2016 har tilldelningen tidigare gjorts enligt gällande
tilldelningsprincip.
Beslutades att föreslå årsmötet att tilldelningen justeras genom att tilldelade
djur till Slänsmåla stryks och övriga jaktlag behåller sin beslutade tilldelning.

§ 6.

Förberedelser inför årsmötet:
Daniel Millbourn är bortrest till och med 31 januari. Därför bör årsmötet läggas
i början av februari. (I strid med stadgarna som innebär att mötet ska hållas i
januari.)
-

-

Beslutades att årsmötet ska hållas tisdagen den 3 februari 2015 klockan
1830 i Höga Böke.
Bengt Olofsson gör kallelse och förslag till verksamhetsberättelse.
Arne Karlsson förbereder revision av räkenskaperna.
Följande val ska göras:
 Val av ordförande på ett år. Daniel Millbourn har avsagt sig
uppdraget.
 Johan Gyberg och Bengt Olofsson är på tur för omval
 Nyval av suppleant i stället för Henrik Henriksson på ett år.
 Nyval av suppleant i stället för Maria Henriksson på två år.
 Nyval av valberedning.
Eftersom valberedningen har avgått kommer inte valen att kunna göras på

§ 7.

ordinarie årsmöte. På årsmötet måste i stället ny valberedning väljas, som får
i uppdrag att till ett extra årsmöte lägga fram förslag till ny styrelse.
Inga ansökningar om inträde har inkommit. Anmälan om utträde från
Slänsmåla.
Datum för spillningsinventering. Förslag 25-26 april.
Medlemsavgiften föreslås oförändrad, 300 kronor per jaktlag.

Ordföranden avslutade mötet och tackade Elna och Arne för gott kaffebröd.
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